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1. INTRODUCCIÓ 

 

 En aquest treball en primer lloc, es presenten unes jornades de salut destinades a 

un Centre d'Educació Primària, anomenades "Aprenem amb la salut!". Cal explicar, que 

aquest alumnat està comprès entre sis i dotze anys. Segons Pérez i Navarro (2011), 

Piaget estableix unes etapes de desenvolupament dels xiquets/etes, les quals estan 

distribuïdes entre 0-14 anys. Nosaltres ens fixarem en les que comprenen les edats entre 

6-12, és a dir l'etapa preoperacional, l'etapa de les operacions concretes i l'etapa de les 

operacions formals.  

 Primerament, en l'etapa preoperacional, l'alumnat comença a centrar-se en el seu 

punt de vista, compren les funcions dels objectes i comença a pensar abans d'actuar. 

 En segon lloc, en l'etapa de les operacions concretes, l'alumnat s'inicia en un 

pensament actiu i comença a fer classificacions. 

 Per últim en l'etapa de les operacions formals, l'alumnat comença a raonar, 

relacionar i entendre els nous conceptes. 

 Per tant, és una edat idònia per a introduir aquest tipus de jornades perquè els 

alumnes estan en procés de desenvolupament i adquireixen els coneixements amb major 

facilitat, tractant aquests hàbits des d'edats primerenques s'asseguren millor aquests 

coneixements millorant la seua qualitat de vida al llarg dels anys. 

 Pel que fa a l'objectiu principal d'aquestes jornades, és donar a conèixer a 

l'alumnat els hàbits saludables, a través de jocs i tallers. La metodologia que s'utilitzarà 

en aquests tallers i durant les jornades es basa principalment en el microensenyament, 

un estil d'ensenyament participatiu. A més, s'utilitzaran dos estils d'ensenyament 

tradicionals, com és el cas del comandament directe i l'assignació de tasques.  

 En resum, a través d'aquestes jornades es pretén fomentar en l'alumnat 

l’alimentació saludable, hàbits d'higiene personal i la pràctica saludable d’activitat 

física. D'aquesta manera l'alumnat canviarà els seus hàbits de vida, començant per 

l'alimentació, ja que és una peça clau en la salut dels éssers humans. Segons Calle 

(2008),  L'alimentació dels xiquets i xiquetes és un aspecte essencial en aquesta edat 

que estan creixent i en la qual també adquireixen hàbits que els acompanyaran durant 

tota la seua vida (p.12). Per tant, des de les escoles hem de promocionar i conscienciar a 

l'alumnat amb l'adquisició d'hàbits saludables.  
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2. JUSTIFICACIÓ 

 

 Pel que fa al nom que han rebut aquestes jornades, aquest correspon a "Aprenem 

amb la salut!", i tindrà lloc el 7 d'Abril, ja que correspon al Dia Mundial de la Salut, 

gràcies a l'OMS (Organització Mundial de la Salut). Segons l'OMS (1998), els escolars 

són consumidors actuals però també futurs que necessiten informació i formació 

específica per adquirir patrons alimentaris saludables i perdurables. Per tant, aquest dia, 

es duran a terme diferents tallers relacionats amb la salut. Per a promoure la salut, cal 

fer gran ímpetu en l'alimentació, els hàbits d'higiene, els hàbits saludables i la pràctica 

d'activitat física o esport. 

 Aquest tipus de jornades són molt útils, ja que els xiquets i xiquetes de hui en dia 

no tenen una bona alimentació, no realitzen hàbits saludables, i si els realitzen, ho fan de 

manera incorrecta, ja que moltes famílies no  disposen de recursos o simplement tenen 

una falta d'informació. Segons Louro (2003), el suport que ofereix la família és el 

principal mitjà de foment de la salut. Per tant, des dels Centres hem de vincular 

l'aprenentatge de l'alumnat amb les seus famílies per tal de formar i conscienciar a les 

famílies en aspectes tan importants com és l'alimentació, i a través d'aquestes jornades 

s'aconsegueix. 

 A més, gràcies a la realització d'aquestes jornades es podria reduir i inclòs 

prevenir, el nombre d'alumnes amb obesitat infantil. Segons Sánchez (2012), l'obesitat 

infantil ha augmentat considerablement al llarg dels últims anys, perjudicant 

negativament la salut de l'alumnat. 

 La prevalença de sobrepès i obesitat en els xiquets ha augmentat a tot el 

món. L'excés de pes, que en la infància es deu principalment al greix, és un 

factor de risc per a la malaltia adulta posterior, però s'associa també amb 

deterioració de la salut durant la infància en si (pp.9-14). 

 Per tant, és molt important des de les escoles inculcar en l'alumnat aquests 

aspectes relacionats amb la salut. 

 També, cal fer gran ímpetu en la incrementació de les hores que passa l'alumnat 

davant dels ordinadors, televisió, tauletes o mòbils, ja que aquests són natius digitals. 

Conviuen i utilitzen la tecnologia des de menuts, deixant de banda l'activitat física fora 

del Centre. Segons l'estudi realitzat per Bernete (2010), ells solen apropiar-se les 
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consoles, els mòbils i les computadores en temps d'oci i per a l'oci amb els amics 

(p.109). Per tant, l'alumnat no utilitza el temps d'oci per anar al parc, passejar o 

simplement jugar, sinó que es dediquen a jugar amb la consola deixant de banda 

l'activitat física i endinsant-se en el sedentarisme. 

3. CONTEXTUALITZACIÓ  

  

 Les jornades "Aprenem amb la salut!", estan plantejades per a dur-les a terme en 

el CEIP Benalua, d'Alacant, un Centre de doble línia, és a dir, línia valenciana i línia 

castellana. Organitzat de la següent manera: 

 Línia castellana: 1r A, 2n A, 3r A, 4t A, 5è A i 6è A. 

 Línia valenciana: 1r B, 2n B, 3r B, 4t B, 5è B i 6è B. 

 Per tant, aquestes jornades estan destinades a dotze classes d'Educació Primària, 

compreses en un alumnat entre sis i dotze anys. Cal indicar que cada classe compta amb 

uns vint-i-cinc alumnes. A més, aquest Centre compta amb unes instal·lacions molt 

adients per a realitzar les jornades "Aprenem amb la salut!". I es duran a terme 

principalment en les pistes exteriors, ja que és un recinte ampli i a l'aire lliure, perfecte 

per a l'execució de les jornades, ja que és l'únic lloc del Centre on es pot reunir tot 

l'alumnat amb total amplitud. A més, també s'utilitzarà el gimnàs i les respectives aules 

dels tutors, per a realitzar  alguns tallers en xicotet grup i d'una manera més 

personalitzada. A l'annex 1 es pot observar una imatge aèria del Centre on s'indica el 

lloc de realització de l'esdeveniment i la posició exacta de les pistes exteriors i del 

gimnàs.  

 Cal explicar que encara que estiguen plantejades per al CEIP Benalua, aquestes 

jornades es poden dur a terme en qualsevol Centre. 

4. METODOLOGIA  

  

 Respecte a la metodologia que s'utilitzarà en els tallers d'aquestes jornades 

saludables, "Aprenem amb la salut!", s'aplicarà l'assignació de tasques, el comandament 

directe i el microensenyament. Per tant, utilitza dos estils d'ensenyament tradicional i un 

estil d'ensenyament participatiu, d'aquesta manera aquests tres estils d'ensenyament es 

complementen entre ells.  

 Pel que fa al comandament directe, en aquest estil d'ensenyament el mestre/a 

dissenya diferents activitats. Seguidament, les explica al grup classe i realitza una 

demostració per a la seua posterior realització. Finalment, el mestre/a avalua l'execució 
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de l'activitat. Per tant, el paper de l'alumnat és ser un receptor passiu, ja que ha d'obeir i 

executar els exercicis prèviament explicats.  

 Segons Delgado (1991), no hem de deixar de banda els estils d'ensenyament 

tradicionals per utilitzar una metodologia més instructiva sinó que els hem d'aprofitar 

realitzant xicotetes variacions. Per tant, el comandament directe que s'aplica en els 

tallers d'aquestes jornades, no és tan rígid com les definicions que es plantegen en la 

teoria. És un comandament directe més flexible on se li dóna a l'alumne/a part de 

llibertat a l'hora de fer les activitats sense arribar a ser una assignació de tasques.  

 Quant a l'assignació de tasques, a diferència del comandament directe, en aquest 

estil d'ensenyament l'alumnat assumeix part de les decisions en l'execució de l'activitat. 

Per tant, l'alumnat té més autonomia i comença a tindre un caràcter més individualitzat. 

En aquest estil d'ensenyament el mestre/a no és tan important i l'alumne/a en aquest cas 

és més actiu que en el comandament directe. 

 Respecte al microensenyament, aquest tipus d'estil d'ensenyament planteja la 

participació de l'alumnat en el procés d'ensenyament-aprenentatge, en aquestes jornades, 

l'alumnat de cinquè i sisè d'Educació Primària realitzarà els tallers a la resta de 

companys/es del Centre. S'ha escollit com a monitors/res l'alumnat de cinquè i sisè, ja 

que són els alumnes amb més edat del Centre.   

 Cal explicar, que al llarg de les jornades s'utilitzen aquests tres tipus d'estils 

d'ensenyament.  Per tant, aquests estils d'ensenyament es complementen entre ells. És 

molt important utilitzar diferents estils  d'ensenyança, ja que depenent de l'activitat que 

es pretengui executar un estil s'adequarà millor que altra. Per tant, aquests tres estils 

d'ensenyament han de treballar juntes, principalment la de comandament directe i 

assignació de tasques, que són les que més s'utilitzen a les jornades. 

  

5. OBJECTIUS GENERALS D'EDUCACIÓ FÍSICA EN L'EDUCACIÓ 

PRIMÀRIA  

 

 Respecte al Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el 

currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat 

Valenciana, aquest posa molt d'ímpetu en la salut dels infants, arribant a ser un tema 

interdisciplinari entre diferents assignatures. Per tant, el tema de la salut es tracta en 

diferents assignatures, una d'elles, en Educació Física amb l'increment de l'activitat 

física, l'esport i la promoció d'hàbits d'higiene, amb la introducció de la bosseta. Més 
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concretament, al Decret curricular de l'Educació Primària es troben aquests objectius 

relacionats amb la salut. Cal explicar, que cada objectiu està destinat a un curs, 

començant per primer d'Educació Primària i acabant per sisè d'Educació Primària. 

 Utilitzar amb supervisió del professor/a hàbits saludables d'higiene en la classe 

d'Educació Física. 

 Utilitzar amb supervisió del professor/a hàbits posturals i d'higiene saludable en 

la classe d'Educació Física. 

 Utilitzar amb supervisió del professor/a hàbits saludables, d'higiene i posturals 

en la classe d' Educació Física. 

 Utilitzar amb autonomia en la classe d'Educació Física, hàbits saludables 

d'higiene, posturals i d'alimentació. 

 Utilitzar amb autonomia hàbits saludables d'higiene, posturals i d'alimentació en 

la classe d'Educació Física i en les altres activitats escolars i reconèixer els 

efectes beneficiosos sobre la salut. 

 Utilitzar amb autonomia hàbits saludables d'higiene, posturals i d'alimentació en 

la pràctica d'activitat física i en la vida quotidiana i descriure els efectes 

beneficiosos sobre la salut i el benestar. 

6. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LES JORNADES DE SALUT 

  

 Pel que fa als objectius, que pretenem que l'alumnat adquireixi en aquestes 

jornades de salut, els trobem a continuació:  

 Fomentar una alimentació equilibrada i saludable des del Centre, per aplicar-ho 

a l'àmbit familiar. 

 Millorar el coneixement dels beneficis sobre la salut que té la pràctica habitual 

de l'activitat física i l'esport. 

 Adquirir en l'alumnat d'Educació Primària hàbits d'higiene i hàbits saludables, 

per tant de fomentar una vida saludable. 

 Conscienciar, promoure i fomentar en l'alumnat d'Educació Primària, hàbits 

saludables, hàbits d'higiene, la importància d'una alimentació equilibrada i la 

pràctica d'activitat física o d'esport. 

 Conèixer les escoles municipals per tant d'introduir més activitat física i esport 

en la seua vida quotidiana. 
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7. DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA 

 7.1. PARTICIPANTS  

  

 Aquestes Jornades de Salut com ja s'ha mencionat anteriorment, van destinades a 

un alumnat comprés entre primer i sisè d'Educació Primària. En les primeres etapes de 

desenvolupament segons Pérez i Navarro (2011), l'alumnat comença a enriquir el seu 

coneixement i a més comença a adquirir els coneixements amb major facilitat. Per tant, 

si tractem els temes de les jornades des d'edats primerenques s'asseguraran millor els 

coneixements i quedaran més consolidats, ja que si crees hàbits des de ben menuts en 

els xiquets/es aquests els utilitzaran al llarg de la seua vida, millorant així la seua 

qualitat de vida.  

 7.2. DURADA 

 

 Respecte a la durada de la jornada, aquesta està organitzada per a desenvolupar-

se en un dia. S'ha plantejat aquesta duració, ja que d'aquesta manera l'alumnat aprofita 

un dia sencer en hores lectives per a tractar els temes tan interessants que es plantegen a 

les jornades, com és el cas de l'alimentació, els hàbits d'higiene, i la pràctica d'activitat 

física o esport, entre altres. 

 7.3. ORGANITZACIÓ 

 

 Per a tindre una bona organització a l'hora de realitzar la jornada "Aprenem amb 

la salut!", el mestre/a d'Educació Física haurà de realitzar una reunió amb l'equip 

directiu i tots els membres de l'àmbit educatiu del Centre. 

 En primer lloc, s'informarà del dia en què es realitzaran les jornades. Aquestes es 

realitzaran el 7 d'Abril, ja que és el dia Mundial de la Salut. D'aquesta manera des del 

Centre es crea una proposta per a celebrar aquest dia, i promoure eixe aspecte tan 

important com és la salut. Per tant, pot ser el començament d'una bona tradició, és a dir, 

si el Centre continua realitzant aquestes jornades any rere any, l'alumnat d'Educació 

Primària cada vegada estarà més conscienciat amb aspectes tan importants com és 

l'alimentació, els hàbits d'higiene i la pràctica d'esport, entre altres. 

 A més, en aquesta reunió s'explicarà la temporalització i seqüenciació de les 

jornades per tal de facilitar la informació a cada persona, per a què sàpiga que ha de fer 

en tot moment. Per tant, es lliurarà un horari als especialistes i als no tutors/res, on 
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s'indica l'horari de cada activitat i la funció que ha de realitzar cadascun d'ells i d'elles, 

per a tindre una coordinació excel·lent en el desenvolupament de les jornades. A l'annex 

2 es pot observar aquest horari. A més a més, a cada tutor/a se li entregarà un altre 

horari on s'indicarà de forma orientativa les activitats que ha de realitzar el seu alumnat i 

la funció que ha de realitzar en aquests tallers. A l'annex 3 es pot observar aquest horari. 

 Per últim, per tal de promocionar aquestes jornades i informar a l'alumnat, s'ha 

creat un cartell informatiu el qual es penjarà per distintes zones del Centre (annex 4).

 Cal tindre molt en compte que l'organització és un aspecte molt important en les 

jornades, ja que els docents han de tindre molt clar quina funció han de realitzar en cada 

moment. A més, els membres de l'àmbit escolar han d'estar molt coordinats perquè 

l'alumnat estiga guiat en tot moment i les jornades es desenvolupen de manera positiva. 

 7.4. ACTIVITATS 

 

 Respecte a les activitats que es realitzaran durant les jornades "Aprenem amb la 

Salut!", aquestes són molt diverses, ja que al realitzar les jornades durant un dia es 

pretenia que tot l'alumnat realitzés durant les hores lectives activitats relacionades amb 

la salut. 

 Durant les jornades, l'alumnat de sisè A i sisè B realitzarà la major part de les 

activitats als seus companys/es per tal d'aplicar un microensenyament. Aquest tipus 

d'estil d'ensenyament introdueix la participació de l'alumnat en el procés d'ensenyament-

aprenentatge. 

 Respecte a les activitats de la jornada, aquestes estan distribuïdes de la següent 

manera: 

a) Gimcanes 

 Cal explicar, que cada gimcana està composta per dotze proves, on hauran de 

competir els dos equips de cada curs. A més, després de realitzar cada prova l'alumnat 

de sisè els entregarà una peça d'un trencaclosques amb un número en la part posterior. 

 Per tant, una vegada realitzada la prova l'equip haurà d'anar al seu panell i 

col·locar la seua peça en el lloc corresponent. Cada panell del trencaclosques saludable 

té en la part superior les fruites que representen els dos equips d'eixa gimcana, per tal 

que l'alumnat sàpiga en quin panell ha de col·locar les peces. De tota manera, en cada 

panell estarà situat algun alumne/a de sisè d'Educació Primària. A l'annex 5 es troben els 

panells del trencaclosques saludable. 
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b) Gimcanes destinades a 1r A, 1r B, 2n A, 2n B, 3r A i 3r B 

 Consisteix en la realització de tres gimcanes, repartides per cursos, és a dir, la 

primera gimcana correspon a l'alumnat de primer, la segona a l'alumnat de segon i la 

tercera està destinada a l'alumnat de tercer d'Educació Primària. S'ha realitzat de la 

següent manera per tal d'introduir unes proves adequades a cada curs amb més o menys 

dificultat. 

 Prèviament, el tutor/a de cada classe haurà confeccionat amb l'alumnat un collar 

de la fruita que els representa, per a que cada alumne i alumna puga seguir correctament 

les proves de la gimcana i saber quin monitor se li assignat. Per tant, a cada grup el 

representa una fruita, i està repartit de la següent manera: 

1r A Taronja 

1r B Pinya 

2n A  Fresa 

2n B Raïm 

3r A Poma 

3r B Pera 

  

 A l'annex 6 es poden observar les plantilles per a confeccionar els collars que 

portarà cada alumne/a. A més, l'annex 7 s'observen els panells que portarà cada 

monitor/a per a que l'alumnat sàpiga on troba el seu grup en tot moment. 

 Abans d'explicar les proves, cal indicar que aquestes tres gimcanes es realitzaran 

al mateix temps a les pistes exteriors. 

 Pel que fa a la primera gimcana, aquesta està destinada  a l'alumnat de 1r A i 1r 

B, i les proves d'aquesta es troben a l'annex 8.  

 Respecte a la segona gimcana, aquesta està destinada a l'alumnat de 2n A i 2n B, 

i les proves es poden observar a l'annex 9. 

 Quant a l'última gimcana, aquesta està destinada a l'alumnat de 3r A i 3r B, i a  

l'annex 10 es troben les proves que constitueixen aquesta activitat. 

 Resumint, a través d'aquestes gimcanes que es duran a terme les primeres hores 

del matí, tal com s'indica a l'annex 3, pretenem que l'alumnat realitze activitat física i a 

més conega alguns dels aspectes que es tractaran més avant en els tallers de classe, com 

són els hàbits d'higiene i la higiene dental, entre altres. A més, hem inclòs activitats 

sobre l'alimentació per tal de fomentar en l'alumnat quins són els aliments saludables i 

quins no, entre altres. 
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c) Gimcanes destinades a 4t A, 4t B, 5è A i 5è B 

 Es realitzaran dues gimcanes, una destinada a l'alumnat de quart i altra a 

l'alumnat de cinquè d'Educació Primària. Per a continuar amb l'organització que s'ha 

explicat anteriorment, aquesta és la fruita que representa cada grup: 

4t A Plàtan 

4t B Albercoc 

5è A Maduixa 

5è B Meló 

 

 Aquestes gimcanes presenten més nivell de dificultat que les destinades als 

cursos anteriors, ja que és l'alumnat més major. Cal explicar, que s'han plantejat algunes 

proves relacionades amb el tema de l'alimentació, per tal que l'alumnat raone amb el que 

han après als tallers, que han realitzat prèviament a les seues corresponents aules. 

 Pel que fa a la gimcana destinada a l'alumnat de 4t A i 4t B, aquesta està recull 

les proves a l'annex 11. 

 Seguidament, a l'annex 12 es troben les proves de la gimcana destinada a 

l'alumnat de 5è A i 5è B. 

d) Tallers realitzats pel tutor/a 

e) Taller de l'alimentació 

 Aquest taller l'imparteix el tutor/a de cada grup. Està destinat a l'alumnat de 4t 

A, 4t B, 5è A i 5è B.  

 Aquests realitzaran tallers relacionats amb l'alimentació, ja que és un pilar 

fonamental en la salut d'una persona. Per tant, cal tindre una bona alimentació, ja que si 

no és així, es poden obtindre malalties tan perilloses com l'anorèxia o l'obesitat, entre 

altres. Cal recalcar, que l'obesitat infantil avui en dia està molt present en la nostra 

societat, per això des de les escoles hem de fomentar la bona alimentació. Per tant, a 

través d'aquest taller s'intentarà fomentar una bona alimentació en l'alumnat. 

Taller de d'alimentació 

Primera activitat: 

El tutor/a explicarà que és la piràmide de l'alimentació. Seguidament, per grups 

s'entregarà una làmina de la piràmide de l'alimentació però sense aliments. Per tant, 

l'alumnat haurà de dibuixar els aliments que van en cada escaló de la piràmide. 

Segona activitat: 

En aquesta activitat es realitzarà el llibre dels menús saludables. Per tant, utilitzant la 

piràmide de l'alimentació cada alumne/a crearà el seu menú ideal. Com a resultat, 

s'obtindrà un llibre ple de menús, el qual cada setmana se l'emportarà un alumne/a per 

tal de fomentar l'alimentació saludable en casa. 
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Tercera activitat: 

Es repartirà a l'alumnat diferents revistes de menjar i aquest hauran de crear un mural 

on creen una separació d'aliments saludables i d'aliments no saludables. Seguidament, 

el mural es penjarà en el Centre per a que tots els companys/es el puguen observar. 

 

f) Taller de la cursa saludable 

 Aquest taller està dirigit per a l'alumnat de 1r A i 1r B, aquests seran els únics 

que realitzaran el taller en el gimnàs, ja que els altres cursos el duran a terme en les 

seues aules.   

 Per tant, a les 11.00 h l'alumnat es dirigirà al gimnàs per a començar la cursa 

saludable amb l'ajuda del mestre/a d'Educació Física i els seus respectius tutors/es. 

Taller de la cursa saludable 

Primera activitat: 

En aquesta activitat es repartirà una plantilla a cada alumne/a en forma de cor, on 

l'alumnat haurà d'escriure amb una paraula que sent al realitzar esport o activitat física. 

La plantilla es pot observar a l'annex 13. D'aquesta manera, es treballarà amb l'alumnat 

l'educació emocional, ja que l'alumnat transmetrà el que sent, i es tindrà en compte el 

seu punt de vista.  

 

Segona activitat: 

Aquesta consisteix en l'execució d'una cursa, per a realitzar-la cal dividir el grup per 

parelles i entregar a cada parella dos cèrcols. Seguidament, un membre de la parella 

deixarà els cèrcols a terra i entrarà dins d'un d'ells i l'altre company/a haurà de posar-li 

un dels dos cèrcols davant per a que aquest puga avançar. D'aquesta manera, si els 

alumnes volen avançar en la carrera hauran de col·laborar conjuntament. Quan arriben 

al final del trajecte el membre de la parella que estava situat dins dels cèrcols haurà 

d'enganxar la plantilla del cor en un mural. Finalment, s'intercanviaran els rols. 

Aleshores hauran d'anar dues vegades d'un punt a un altre, per tal de participar els dos 

membres de la parella. Per tant, una vegada realitzada la cursa, s'haurà creat un mural 

ple de cors, on l'alumnat exposarà les seus emocions. 

 

Observacions: 

Primerament, realitzarà la cursa la classe de 1r A i la classe de 1r B animarà des dels 

banquets del gimnàs. Finalment, s'intercanviaran els rols. 

 

 Quant a la cursa saludable, amb aquesta cursa es pretén que l'alumnat realitze 

activitat física, es treballen les emocions i a més entenguen la importància de cooperar 

amb els companys/es.  

g) Taller d'hàbits d'higiene 

 Aquest taller està dirigit a l'alumnat de 2n A i 2n B. Pretén fomentar la 

importància de rentar-se les mans, de la higiene corporal i la creació d'un necesser per a 
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utilitzar-la en el dia a dia en l'escola. Tant en les classes d'Educació Física, com abans 

d'entrar al menjador per a dinar o abans d'eixir a l'esplai per esmorzar. 

Taller d'hàbits d'higiene 

Primera activitat: 

Es repartirà a l'alumnat una fitxa on hauran de pintar els objectes que conté un 

necesser. Aquesta fitxa es troba a l'annex 14. Seguidament, el tutor/a explicarà la 

importància de la bosseta i de rentar-se les mans donant pas a la següent activitat. 

Segona activitat: 

Consisteix en l'ensenyament d'una cançó per tal de cantar-la quan l'alumnat vaja a 

rentar-se les mans. D'aquesta manera, l'alumnat no es rentarà les mans amb presses, ja 

que haurà d'esperar a que finalitze la cançó, assegurant així la total neteja de les mans. 

A l'annex 15 es pot observar la cançó. 

Tercera activitat: 

El tutor/a explicarà la importància de la higiene corporal i repartirà una fitxa, on 

l'alumnat haurà de realitzar creus en la resposta correcta i pintar els dibuixos. Aquesta 

fitxa es troba a l'annex 16. 

 

h) Taller d'higiene dental 

 Aquest taller està dirigit a l'alumnat de 3r A i 3r B, aquests realitzaran tallers 

relacionats amb la higiene dental.  

 Pel que fa al taller d'higiene dental, en aquest es realitzaran diferents activitats 

per a que l'alumnat aprenga a rentar-se correctament les dents i a més comprenga la 

importància que té rentar-se les dents més d'una vegada al dia. 

Taller d'higiene dental 

Primera activitat: 

Aquesta consisteix en la creació d'una dentadura, a través d'elements reciclats, com és 

el cas de les oueres i cartrons, entre altres. Aquesta es crearà en xicotets grups. A 

l'annex 17 es pot observar una imatge del resultat final. 

Segona activitat: 

El tutor/a explicarà com s'ha de realitzar la higiene bucal. A continuació, es repartirà un 

raspall de dents per grup, per a que practiquen com han de rentar-se les dents de 

manera correcta, utilitzant la dentadura creada en l'activitat anterior. 

Tercera activitat: 

Aquesta consisteix en dibuixar aliments que són perjudicials per a les dents i aliments 

que no ho són. Per a la realització d'aquesta activitat s'entregarà als alumnes un mural 

amb dues dents, on hauran de dibuixar els aliments dins les dents que corresponga. A 

l'annex 18 podem observar la plantilla d'aquesta activitat.   

Quarta activitat: 

L'alumnat jugarà a un joc de tauler anomenat "l'oca saludable". A l'annex 19 es troba el 

tauler i les instruccions del joc. 
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i) Esmorzar saludable 

 Pel que fa a l'alimentació, per tal d'introduir-la en tots els cursos en les jornades 

"Aprenem amb la salut!", es realitzarà un esmorzar saludable. Aquest es començarà a 

preparar abans de l'esplai, a les 10.30 h, tal com es pot observar a l'annex 3. L'esmorzar 

saludable es preparà en l'aula amb l'ajuda dels tutors/es i els pares/mares que vulguen 

col·laborar.  

 Per tal de poder disposar de l'ajuda dels pares/mares i de fruita per a l'esmorzar, 

s'entregarà amb una setmanada d'antelació a les famílies, un pamflet on es recomanarà 

quins aliments han de compondre un esmorzar saludable i els elements que han de 

portar els seus fills i filles el 7 d'abril a l'escola. Aquest pamflet es pot observar a l'annex 

20. A més, es convidarà a participar en aquesta activitat a tots els pares i mares que els 

interesse, ja que l'escola ha de ser inclusiva, on les famílies puguen participar en 

l'aprenentatge dels seus fills i filles. Fomentant amb aquesta iniciativa les comunitats 

d'aprenentatge. Segons Tellado i Sava (2010), hi ha molts tipus de participació per part 

de les persones adultes que no són expertes en el tema educatiu. La relació, la 

comunicació, el voluntariat i l'aprenentatge a casa, entre altres. Per tant, cal coordinar 

els diferents agents educatius que intervenen en l'aprenentatge i el desenvolupament de 

l'alumnat. Aleshores, cal fomentar una participació activa de l'entorn i de les famílies en 

l'aprenentatge dels xiquets i xiquetes.  

 A més, amb aquesta activitat es pretén que l'alumnat introdueixi aquests tipus 

d'esmorzars en la seua vida quotidiana i deixe de banda els productes de brioixeria, ja 

que tenen un alt contingut en grassa i sucre. Al participar les famílies en aquest procés 

d'ensenyament- aprenentatge, segurament s'introduiran més tipus d'esmorzar saludable, 

ja que els pares/mares també es conscienciaran gràcies aquesta activitat. 

 Recapitulant, fins ací hem vist les activitats que componen el matí de les 

jornades "Aprenem amb la salut!", amb les gimcanes, els tallers i l'esmorzar saludable. 

Pel que fa a les activitats que es realitzaran a la vesprada durant les jornades, aquestes 

estan dividides per cursos. Un alumnat visitarà algunes de les escoles esportives 

municipals i altre alumnat realitzarà activitats relacionades amb les tècniques de 

relaxació. 

j) Visita a les escoles esportives municipals 

 L'alumnat de cinquè i sisè d'Educació Primària realitzarà una visita a les escoles 

esportives municipals de la localitat. Prèviament es passarà un full on l'alumnat haurà 

d'incloure una escola esportiva municipal que li agradaria visitar. D'aquesta manera es 
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realitzaran unes votacions on l'alumnat decidirà de forma democràtica quin esport vol 

observar. En aquest cas, han quedat repartides d'aquesta manera: 

 

L'alumnat de 5è A: Escola esportiva municipal de bàsquet. 

L'alumnat de 5è B: Escola esportiva municipal de tenis. 

L'alumnat de 6è A: Escola esportiva municipal d'atletisme. 

L'alumnat de 6è B: Escola esportiva municipal de rem. 

 

 A l'annex 2, es pot observar el docent especialista a banda del tutor/a, que 

acompanyarà a cada grup en l'eixida. A més, s'indica l'hora d'eixida i l'hora de tornada. 

 Per tant, amb aquesta iniciativa es pretén que l'alumnat realitze de manera més 

regular més esport i més activitat física. Segons Devís i Peiró (1997) un enfocament de 

salut a l'Educació Física està més d'acord amb una activitat moderada, contínua i 

freqüent (p.33). Així doncs, dues hores a la setmana destinades a l'Educació Física no és 

suficient per a tindre un enfocament saludable.  

 A més, s'ha creat aquesta iniciativa, per tal de fomentar l'esport en l'alumnat més 

major del Centre, ja que segons Sánchez (1986), una vegada desenvolupades les 

habilitats bàsiques, s'hauria d'introduir la iniciació esportiva en cinquè d'Educació 

Primària. Aquest fonamenta les bases per a una didàctica de l'educació física i esportiva. 

Respecte a la seua opinió, aquest creu que l'individu no comença la iniciació esportiva 

fins que no demostra unes habilitats motrius bàsiques. Respecte a aquesta última 

afirmació, en les jornades "Aprenem amb la salut!",  pretenem incentivar a l'alumnat de 

cinquè i sisè d'Educació Primària, per a que s'introdueixi en la iniciació esportiva, ja que 

aquest alumnat ja té desenvolupades les habilitats bàsiques. 

 A més, segons Sánchez (1996), amb dues classes d'Educació Física a la setmana 

no es generen processos fisiològics de supercompensació necessaris per a millorar la 

salut. Aleshores, l'exercici físic realitzat durant les classes d'Educació Física no és 

suficient per al desenvolupament d'una condició física orientada cap a la salut. Per tant, 

proposar aquesta eixida per a veure les escoles municipals és una bona oportunitat per a 

que l'alumnat s'interesse per eixe esport i comence a practicar-lo. D'aquesta manera, 

augmentaran  les hores d'exercici físic setmanalment, contribuint a la millora de la salut. 

k) Tècniques de relaxació 

 Aquesta activitat està destinada a l'alumnat de primer, segon, tercer i quart 

d'Educació Primària i es realitzarà en la pista exterior del Centre.  
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  L'objectiu principal pel qual s'ha plantejat aquest tipus de taller és per tractar 

amb l'alumnat el tema de l'estrès, ja que hem de saber controlar l'estrès per tal de tindre 

una bona salut. A més, amb aquests tallers els inculcarem hàbits saludables que podran 

posar en pràctica en la seua vida quotidiana.  A més a més, s'ensenyarà a l'alumnat a 

relaxar-se i controlar la respiració, entre altres. 

 Segons Loredo, Mejía, Jiménez y Matus (2009), un alumne/a amb estrès pot 

patir un  empitjorament de la seua salut, tant física com mental. 

 Els xiquets i adults poden mostrar diferents maneres de reaccionar 

enfront de l'estrès; aquest, juga un paper important en les causes i el 

manteniment de problemes emocionals, la qual cosa d'acord amb certs autors és 

especialment cert en xiquets. L'estrès pot ajudar en moments de crisis, ja que 

alerta els sentits i fa estar en guàrdia, no obstant això també pot afectar la salut 

tan física com a mental (p.7). 

 Per tant, gràcies a aquests tallers relacionats amb les tècniques de relaxació, 

l'alumnat podrà gestionar el seu estrès, afavorint la seua salut. 

 Respecte als tallers de relaxació, l'activitat compta amb huit tallers, ja que són 

huit classes. D'aquesta manera, no hi haurà aglomeracions en un taller a causa de l'excés 

d'alumnat. Cal recordar, que per als tallers de relaxació l'alumnat continuarà portant els 

collars amb les respectives fruites per tal d'organitzar els grups.  

 Seguidament, a l'annex 21 es pot observar la distribució dels docents i la funció 

d'aquests en els tallers. A més, en aquest annex s'indica la distribució dels tallers en les 

pistes exteriors del Centre, per tal de tindre una organització excel·lent.  

 Pel que fa a la duració de cada taller, aquest serà de tretze minuts. Per tant, quan 

passen aquests minuts l'alumnat rotarà cap a altre taller. A més, dels tutors/es que 

impartiran els tallers, també es contarà amb l'ajuda del mestre/a de Pedagogia 

terapèutica, per a supervisar l'alumnat, ja que al ser huit classes i huit mestres es 

necessita un altre especialista per si sorgís algun inconvenient. 

 Quant al material, per a la realització de les activitats es necessitarà tatami, 

cadires i pilotes xicotetes de diferents textures.  

l) Taller 1: 

 Aquest consistirà en la realització d'alguns exercicis de ioga però amb l'ajuda de 

cadires. D'aquesta manera l'alumnat realitzarà menys errors a l'hora d'executar 
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l'activitat, ja que tenen un suport. A l'annex 22 s'inclou una plantilla amb els exercicis 

que es realitzaran. 

 Tal com diu Lahoza, i Landa, (2012), a través del ioga, els xiquets exercitaran 

la seva respiració i aprendran a relaxar-se per fer front a l'estrès, a les situacions 

conflictives i a la falta de concentració, problemes tan evidents en la societat actual 

(p.10). Per tant, és una bona elecció introduir aquest tipus de tallers en les jornades 

"Aprenem amb la salut!". 

m) Taller 2: 

 Aquest consisteix a realitzar la tècnica de relaxació muscular de Koeppen, la 

qual consisteix en la tensió i la distensió de diferents grups musculars. Per tant el tutor/a 

de 1r B, anirà donant pautes a l'alumnat en forma d'historieta. Per exemple, en el cas de 

les mans i els braços el tutor/a explicarà a l'alumnat que s'imaginen que han d'agarrar 

una taronja i intenten exprimir-la amb la mà dreta, amb la major força possible i després 

la deixen caure a terra, relaxant les mans. A continuació, realitzarien el mateix procés 

amb la mà esquerra.  

 Així doncs, per a la realització d'aquest taller, el tutor/a haurà d'inventar 

diferents històries amb la supervisió del mestre/a d'Educació Física. 

n) Taller 3: 

 Respecte al taller número 3, aquest consisteix en la relaxació a través de 

massatges amb pilotes de diferents textures. Per tal de dur a terme aquest taller es 

necessitarà dividir el grup per parelles i distribuir-los damunt del tatami. Per tant, 

aquesta activitat consistirà en realitzar xicotets massatges per les parts del cos que 

indique el tutor/a, amb l'ajuda de les pilotes. Seguidament, s'intercanviaran els rols. 

o) Taller 4: 

 Aquest consisteix en la narració d'una història per tal de relaxar l'alumnat i 

fomentar la imaginació. Amb aquest taller també s'introduirà la respiració, a través de la 

inspiració i expiració.  

 Per tal de realitzar aquest taller es necessitarà tatami, per estirar a l'alumnat en 

terra. A més, el tutor/a introduirà elements per a fomentar la visualització de la narració, 

com campanetes i altres instruments que realitzen sons agradables. 

p) Taller 5: 

 Aquest consisteix en la realització de massatges de manera grupal. El tutor/a 

distribuirà l'alumnat en un gran cèrcol, on els xiquets i xiquetes s'asseuran a terra i 

s'agarraran al company/a que tinguen davant com si estigueren formant un tren. El 
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tutor/a també s'asseurà i començarà a realitzar un massatge en l'esquena del xiquet/a que 

estiga situat davant.  

 Seguidament, aquest gest s'imitarà i es crearà una cadena de massatges, on el 

tutor/a anirà creant modificacions. 

q) Taller 6: 

 En aquest taller l'alumnat treballarà la respiració. El tutor/a situarà a l'alumnat en 

el tatami i indicarà que a partir d'ara són un globus. Per tant, al ser un globus es poden 

omplir d'aire o pel contrari, buidar d'aire. Seguidament, el tutor/a indicarà a l'alumnat 

que han d'agarrar molt d'aire pel nas per poder unflar tot el globus i després el soltaran 

per la boca. 

  D'aquesta manera, aprendran a inspiració pel nas i expirar per la boca. 

Seguidament, es poden incorporar el gest amb extremitats superiors o inferiors per tal 

d'introduir variants en l'activitat. 

 r) Taller 7: 

 En aquest taller es dividirà a l'alumnat per parelles. Un membre de la parella 

haurà de dibuixar amb la punta del dit índex, una lletra, una paraula o una frase 

(depenent del curs que es trobe) en l'esquena del company/a i aquest/a haurà 

d'endevinar-ho. Després s'intercanviaran els rols. 

s) Taller 8: 

 En aquesta activitat el tutor/a explicarà a l'alumnat que a partir d'ara són estàtues, 

però no unes estàtues normals, si no una estàtues que canvien constantment. Per 

exemple, el tutor/a indicarà a l'alumnat que són estàtues d'una gallina i l'alumnat a 

d'imitar amb el cos una gallina, fins que el tutor/a o indique. Finalment, el tutor/a dirà en 

veu alta "ens trenquem", aleshores l'alumnat es situarà molt lentament en el terra. 

Seguidament, s'incorporarà altra figura. Aquest taller servirà per realitzar tensió i 

distensió en diferents grups muscular. 

 En resum, gràcies a la realització de tots aquests tallers l'alumnat aprendrà a 

relaxar-se, respirar correctament i controlar l'estrès, entre altres. A més, a partir d'ara 

podrà introduir aquest tipus d'activitats en la seua vida quotidiana, per tal de fomentar 

una bona salut. 

8. AVALUACIÓ 

 

 Pel que fa a l'avaluació, per tal d'avaluar els objectius plantejats en la jornada 

"Aprenem amb la salut!", per una banda, l'endemà a la jornada, és dir el 8 d'abril, cada 
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tutor/a realitzarà una activitat a través de la plataforma kahoot. Aquesta plataforma és 

un recurs TIC que permet als docents i estudiants, crear una avaluació a través del joc, 

una manera més atractiva i motivadora.  

 Per a realitzar aquesta activitat, l'alumnat disposarà d'una pissarra digital per 

veure la pregunta i d'un ordinador per a cada usuari per marcar la resposta, on haurà 

d'introduir un codi en la plataforma web kahoot. Seguidament, escriurà el seu nom i 

podrà realitzar el qüestionari. Aquest qüestionari compta amb huit preguntes, les quals 

es poden veure a l'annex 23. Prèviament el tutor/a d'Educació Física crearà el 

qüestionari a través d'aquesta plataforma, tal com es pot veure a l'annex 24. 

 D'altra banda, amb els tallers de classe es seguirà una observació directa i cada 

tutor/a emplenarà una taula destinada a la seua sessió. A més, en aquesta taula hi ha un 

apartat d'observacions per a que aquests escriguen si hi ha algun problema a l'hora de 

realitzar alguna activitat i també alguna proposta de millora, per tal de millorar les 

jornades de salut.  

 Cal explicar, que cada taula és diferent, ja que els tallers no tenen els mateixos 

criteris d'avaluació perquè cadascun té una temàtica. A l'annex 25 es troben les taules de 

cada taller i curs. 

9. CONCLUSIONS 

 

 Per una banda, gràcies a l'elaboració d'aquestes treball, he arribat a la conclusió 

de que cal fer més jornades promocionant la salut, ja que com hem vist anteriorment els 

xiquets/etes de hui en dia realitzen molt poca activitat física fora del Centre i cada 

vegada enfoquen més el seu estil de vida cap al sedentarisme. Per tant, amb la 

introducció d'aquest tipus de jornades en les escoles, es podria arribar a canviar 

l'afirmació anterior.  

 Per altra banda, després de realitzar aquestes jornades per a la salut, s'ha arribat a 

la deducció de que l'organització és molt important, ja que si una jornada no està ben 

organitzada no pot desenvolupar-se correctament. Per tant, s'ha hagut d'explicar tot molt 

detalladament per tal de que cada individu que compon la jornada sàpiga que ha de fer 

en tot moment. 

 A més, també podem concloure que per a promoure la salut, cal fer gran ímpetu 

en l'Educació dels infants des de edats  primerenques, ja que és quan millor 

s'assenteixen els coneixements i per tant els hàbits saludables. Així doncs, si fomentem 
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els hàbits saludables en l'alumnat des de menuts, aquests els establiran al llarg de la seua 

vida. 

10. OPINIÓ PERSONAL 

 

 Des del meu punt de vista, aquests tipus de jornades sempre són beneficioses per 

a l'alumnat, ja que des de l'escola hem d'intentar canviar els seus hàbits de vida per a 

que gaudisquen d'una bona salut.  

 Per tant, s'haurien de realitzar més jornades en els Centres, per tal de 

conscienciar a l'alumnat i a les famílies, ja que les famílies són un pilar fonamental en el 

desenvolupament dels infants. En aquestes jornades, s'ha introduït la participació de les 

famílies per tal de fomentar la inclusió dels membres de l'àmbit familiar en l'escola. A 

més, amb aquesta iniciativa les famílies poden participar en l'aprenentatge dels seus fills 

i filles. 

 Per finalitzar, voldria recalcar que realitzar aquest treball m'ha paregut molt 

interessant, ja que no tots els dies pots crear unes jornades de salut per a tot un Centre 

d'Educació Primària.  
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12. ANNEXOS 

 

Annex 1. Fotografia aèria del Centre on s'indica el lloc de realització de l'esdeveniment i 

la posició exacta de les pistes exteriors i del gimnàs. 
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Annex 2. Horari dels especialistes i els no tutors/res. 

Horari especialistes i no tutors/res 

Mestre/a 9:30 a 

10:20 

11:10 a 12:00 15:15 a 16:45 

Anglès Gimcana 

taronja 

Gimcana 

plàtan 

Escola esportiva municipal 

d'atletisme amb la classe de sisè A. 

Música Gimcana 

pinya 

Gimcana 

albercoc 

Escola esportiva municipal de 

bàsquet amb la classe de cinquè A. 

Educació 

Física 

Gimcana  

maduixa 

Gimcana 

maduixa  

Escola esportiva municipal de rem 

amb la classe de sisè B. 

Religió Gimcana 

raïm 

Gimcana meló Escola esportiva municipal de tenis 

amb la classe de cinquè B. 

Cap d'estudis Gimcana 

poma 

--------------- ----------------- 

Pedagogia 

terapèutica 

Gimcana 

pera 

--------------- Supervisió  de l'alumnat en els tallers 

de relaxació en les pistes exteriors. 

 

*Els especialistes i no tutors/es hauran de crear un dibuix de la gimcana que se'ls 

indique, per tal d'ajudar a l'alumnat a l'hora de dirigir-se al seu grup. La funció d'aquests 

és de controlar el grup-classe que se'ls assigne, ja que els monitors/res dels tallers serà 

l'alumnat de sisè d'Educació Primària. 

 

Annex 3. Horari del tutor/a de cada curs. 

Horari orientatiu tutor/a de primer d'Educació Primària 

9:00 a 9:20 Explicació per part del tutor/a dels diferents tallers i activitats 

que es realitzaran  durant la jornada. 

Elaboració dels collars amb cordes i cartolina que s'utilitzarà 

en la gimcana. 

Explicar a l'alumnat de classe que cada alumne/a buscarà al 

mestre/a que tinga la seua fruita. 

9:20 a 9:30 Anar a la pista exterior per formar els grups de la gimcana  

9:30 a 10:20 Realització de la Gimcana 

10:20 a 10:30 Formar files i anar a classe per preparar l'esmorzar saludable.  

10:30 a 10:40 Preparar l'esmorzar saludable en classe. 

10:40 a 11:10 Esplai. Consumició de l'esmorzar saludable. 

11:10 a 12:00 Taller de salut, cursa saludable. Anar al gimnàs per realitzar 

la cursa saludable. Amb l'ajuda del mestre/a d'Educació 

Física. 

15:00 a 16:45 Anar a la pista exterior per realitzar els tallers de relaxació. 
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Horari orientatiu tutor/a de segon d'Educació Primària 

9:00 a 9:20 Explicació per part del tutor/a dels diferents tallers i activitats 

que es realitzaran  durant la jornada. 

Elaboració dels collars amb cordes i cartolina que s'utilitzarà 

en la Gimcana. 

Explicar a l'alumnat de classe que cada alumne/a buscarà al 

mestre/a que tinga la seua fruita. 

9:20 a 9:30 Anar a la pista exterior per formar els grups de la Gimcana  

9:30 a 10:20 Realització de la Gimcana 

10:20 a 10:30 Formar files i anar a classe per preparar l'esmorzar saludable.  

10:30 a 10:40 Preparar l'esmorzar saludable en classe. 

10:40 a 11:10 Esplai. Consumició de l'esmorzar saludable. 

11:10 a 12:00 Taller de salut sobre els hàbits d'higiene, realitzat per cada 

tutor/a en la seua respectiva aula amb el seu grup. 

15:00 a 16:45 Anar a la pista exterior per realitzar els tallers de relaxació. 

 

Horari orientatiu tutor/a de tercer d'Educació Primària 

9:00 a 9:20 Explicació per part del tutor/a dels diferents tallers i activitats 

que es realitzaran  durant la jornada. 

Elaboració dels collars amb cordes i cartolina que s'utilitzarà 

en la gimcana. 

Explicar a l'alumnat de classe que cada alumne/a buscarà al 

mestre/a que tinga la seua fruita. 

9:20 a 9:30 Anar a la pista exterior per formar els grups de la gimcana.  

9:30 a 10:20 Realització de la gimcana. 

10:20 a 10:30 Formar files i anar a classe per preparar l'esmorzar saludable.  

10:30 a 10:40 Preparar l'esmorzar saludable en classe. 

10:40 a 11:10 Esplai. Consumició de l'esmorzar saludable. 

11:10 a 12:00 Taller de salut d'higiene dental, realitzat per cada tutor/a en la 

seua respectiva aula amb el seu grup. 

15:00 a 16:45 Anar a la pista exterior per realitzar els tallers de relaxació. 

 

Horari orientatiu tutor/a de quart d'Educació Primària 

9:00 a 9:30 Explicació per part del tutor/a dels diferents tallers i activitats 

que es realitzaran  durant la jornada. 

Elaboració dels collars amb cordes i cartolina que s'utilitzarà 

en la gimcana. 

Explicar a l'alumnat de classe que cada alumne/a buscarà al 

mestre/a que tinga la seua fruita. 

9:30 a 10:30 Taller de salut sobre l'alimentació, realitzat per cada tutor/a en 

la seua respectiva aula amb el seu grup. 

10:30 a 10:40 Preparar l'esmorzar saludable en classe. 

10:40 a 11:10 Esplai. Consumició de l'esmorzar saludable. 

11:10 a 12:00 Realització de la gimcana. 

15:00 a 16:45 Anar a la pista exterior per realitzar els tallers de relaxació. 
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Horari orientatiu tutor/a de cinquè d'Educació Primària 

9:00 a 9:30 Explicació per part del tutor/a dels diferents tallers i activitats 

que es realitzaran  durant la jornada. 

Elaboració dels collars amb cordes i cartolina que s'utilitzarà 

en la gimcana. 

Explicar a l'alumnat de classe que cada alumne/a buscarà al 

mestre/a que tinga la seua fruita. 

9:30 a 10:30 Taller de salut sobre l'alimentació, realitzat per cada tutor/a en 

la seua respectiva aula amb el seu grup. 

10:30 a 10:40 Preparar l'esmorzar saludable en classe. 

10:40 a 11:10 Esplai. Consumició de l'esmorzar saludable. 

11:10 a 12:00 Realització de la gimcana. 

15:15 a 16:45 Escola esportiva municipal. Amb el tutor/a i l'especialista 

assignat. 

 

Horari orientatiu tutor/a de sisè d'Educació Primària 

9:00 a 9:30 Muntatge de la gimcana a la pista exterior. 

9:30 a 10:20 Realització de la gimcana a l'alumnat de primer, segon i tercer 

d'Educació Primària. 

10:20 a 10:40 Recollida del material de la gimcana. Preparar l'esmorzar 

saludable en classe. 

10:40 a 11:00 Esplai. Consumició de l'esmorzar saludable. 

11:00 a 12:00 Realització de la gimcana a l'alumnat de quart i cinquè 

d'Educació Primària. 

15:15 a 16:45 Escola esportiva municipal. Amb el tutor/a i l'especialista 

assignat.  
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Annex 4. Cartell informatiu de les jornades "Aprenem amb la salut!" 
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Annex 5. Panells del trencaclosques saludable. 
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Annex 6. Plantilles per a confeccionar els collars que portarà cada alumne/a. 
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Annex 7. Panells que portarà cada monitor/a. 
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Annex 8. Les proves que recull la gimcana de 1r A i 1r B. 

 

1. Nomenar cinc aliments saludables. 

2. Cantar una cançó a la resta de companys/es utilitzant alguna coreografia. (En el 

cas de no haver-hi acord entre el grup, els monitors/res de sisè d'Educació 

Primària assignaran la cançó). 

3. Imitar tres animals de la selva. 

4. Nomenar cinc aliments no saludables. 

5. Pintar per parelles una poma en la cara del company/a. Després intercanviar els 

rols. Per a pintar la cara s'utilitzen ceres de colors. 

6. Introduir la mà en una safata plena d'aigua i colorant (per tal de no veure els 

objectes) i traure set fitxes del mateix color. 

7. Per parelles transportar fruites en diferents parts del cos, d'un punt fins a un 

altre. (Hi haurà més objectes que no seran fruites, aleshores l'alumnat haurà de 

prestar molta atenció en els objectes que agarra). 

8. Imitar una granota d'un punt fins a un altre. 

9. Per parelles anar d'un punt fins a un altre, amb el peu coix i agarrar un utensili 

que s'utilitza per a rentar les dents i un altre per a rentar les mans. Cada membre 

de la parella portarà un objecte. 

10. Anar d'un punt fins a un altre botant amb els peus junts. 

11. Nomenar quatre verdures. 

12. Pintar en un panell un esmorzar saludable. (L'alumnat de sisè d'Educació 

Primària pot col·laborar, per tal d'ajudar als companys/es). 
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Annex 9. Les proves que recull la gimcana de 2n A i 2n B. 

 

1. Transportar un ou damunt d'una cullera d'un punt a un altre. La cullera s'agarrarà 

amb la mà. 

2. Girar 6 vegades al voltant d'un con i caminar d'un punt fins a un altre. 

3. Crear un gran cèrcol amb les mans agarrades. L'alumnat ha de seguir aquesta 

sèrie: plàtan i pera. Per tant, cada alumne/a ha de dir la fruita que li corresponga. 

Si algun alumne/a s'equivoca amb el nom de la fruita, eixirà enmig del cèrcol i 

ballarà mentre els companys/es fan palmes.  

4. Imitar una granota a l'anada d'un punt fins a un altre i imitar un pardal a la 

tornada. 

5. Pintar per parelles una fruita en la cara del company/a. Després intercanviar els 

rols. Per a pintar la cara s'utilitzen ceres de colors. 

6. Nomenar cinc aliments saludables que mengen en el seu dia a dia. 

7. Imitar els gestos que realitzen els companys/es de sisè d'Educació Primària. 

8. Explicar entre tots i totes, com es renten les mans i per què és important fer-ho. 

9. Canviar la sabatilla dreta amb el company/companya. 

10. Cantar en grup una cançó i realitzar algun tipus de coreografia o gestos. 

11. Dibuixar i pintar entre tot el grup un raspall de dents i explicar com s'utilitza. 

12. La prova consisteix en formar la paraula salut en el terra amb el mateix cos dels 

participants. L'alumnat de sisè pintarà en el terra la paraula salut amb un guix 

per tal de formar un referent per a realitzar la prova. 
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Annex 10. Les proves que recull la gimcana de 3r A i 3r B. 

 

1. Construir una piràmide amb ells mateixos. 

2. Transportar un ou damunt d'una cullera d'un punt a un altre. La cullera s'agarrarà 

amb la boca. 

3. Explicar en grup perquè és important raspallar-nos les dents. 

4. Per parelles pintar una fruita en la cara del company/a agafant la cera amb la 

boca. Després intercanviar rols. 

5. Crear un gran cèrcol amb les mans agarrades. L'alumnat ha de seguir aquesta 

sèrie: plàtan, pera, raïm i poma. Per tant, cada alumne/a ha de dir la fruita que li 

corresponga. Si algun alumne/a s'equivoca amb el nom de la fruita, eixirà enmig 

del cèrcol i ballarà mentre els companys/es fan palmes.  

6. Explicar els passos que cal seguir per a rentar-se bé les mans. 

7. Nomenar huit aliments saludables. 

8. Intercanviar els cordons de les esportives amb el company/a. 

9. Escriure en un mural de manera individual utilitzant tan sols una paraula, què és 

per a ells i elles la salut. 

10. El grup realitza un cèrcol amb les mans agarrades i hauran de passar per dins del 

cèrcol sense deixar anar les mans. 

11. Caldrà dibuixar i pintar en un panell aliments que amb excés no siguen bons per 

a les dents. 

12. Per parelles, transportar una pilota en la panxa d'un punt a un altre. 
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Annex 11. Les proves que recull la gimcana de 4t A i 4t B. 

 

1. Utilitzant el mateix cos, l'alumnat ha de formar la paraula salut en el terra. 

2. Nomenar 10 aliments saludables. 

3. Donar 10 voltes a un con i anar d'un punt a un altre. Ho haurà de realitzar tot 

l'alumnat del grup. 

4. En un mural dibuixar en dos minuts, cinc aliments saludables i cinc aliments no 

saludables. 

5. Cantar una cançó realitzant la coreografia. 

6. Per parelles transportar un globus d'aigua amb el front d'un punt a un altre. 

7. Dins d'una caixa es trobaran molts objectes reciclats, com per exemple oueres, 

cartró i taps, entre altres. A més, també hi haurà pegament i cola instantània, 

entre altres. Per tant la prova consisteix en construir una dentadura amb els 

elements reciclats. 

8. Pintar en la cara del company/a un aliment saludable. La cera s'agarrarà amb la 

boca. Després s'intercanviaran els rols. 

9. Introduir la cara dins d'una safata plena d'aigua i agarrar amb la boca un objecte. 

Entre tot l'alumnat han d'agarrar set objectes del mateix color. 

10. Realitzar un circuit de cons i al arribar agarrar un globus i explotar-lo amb la 

part del cos que et nomenen els companys/es de sisè. Tot l'alumnat ha de 

realitzar el circuit. 

11. Han de crear una piràmide de la manera que més els convinga. L'alumnat de sisè 

serà els que diran si la piràmide és valida o no. Per a realitzar aquesta prova es 

disposarà de diferents peces de tatami per a col·locar-les en terra.  

12. Utilitzant la dentadura que han creat en la prova set, cal explicar en grup per què 

és important que ens raspallem les dents, i com s'ha de realitzar de manera 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Annex 12. Les proves que recull la gimcana de 5è A i 5è B. 

 

1. Cantar una cançó mentre mosseguen un llapis. 

2. Explicar per què és important rentar-se les mans abans de cada menjada. 

3. Durant 30 segons han de nomenar 10 aliments saludables. 

4. Per parelles transportar un globus d'aigua amb el cul, d'un punt a un altre. 

5. Pintar en la cara del company/a un raspall de dents utilitzant ceres. A més, es 

pintarà agarrant la cera amb la boca. 

6. Introduir la cara dins d'una safata plena d'aigua i agarrar amb la boca un objecte. 

Entre tot l'alumnat han d'agarrar onze objectes del mateix color. 

7. El grup es situarà en cèrcol i es llançaran a l'aire 10 globus. El grup haurà 

d'intentar durant un minut que no caiga ningun globus al terra. 

8. Dins d'una caixa es trobaran molts objectes reciclats, com per exemple oueres, 

cartró i taps, entre altres. A més, també hi haurà pegament i cola instantània, 

entre altres. Per tant la prova consisteix en construir una dentadura i un raspall 

de dents amb els elements reciclats. 

9. Per parelles pujar a cavallet transportant una pilota de bàsquet d'un punt a un 

altre. Després s'intercanviaran els rols.  

10. Imitar un porquet d'un punt a un altre.  

11. Crear un gran cèrcol amb les mans agarrades. L'alumnat ha de seguir aquesta 

sèrie: plàtan, pera, raïm, taronja, fresa i poma. Per tant, cada alumne/a ha de dir 

la fruita que li corresponga. Si algun alumne/a s'equivoca amb el nom de la 

fruita, eixirà enmig del cèrcol i ballarà mentre els companys/es fan palmes 

12. Utilitzar la dentadura i el raspall que han creat en la prova huit i explicar com es 

netegen correctament les dents i per què és tan important. 
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Annex 13. Plantilla en forma de cor per a la cursa saludable. 

 

Annex 14. Primera fitxa del taller dels hàbits d'higiene. 

 

1. Pinta els objectes que conté una bosseta. 
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Annex 15. Cançó del taller dels hàbits d'higiene. 

 

A veure les mans... ui que brutes! 

que les anem a rentar?  

Les mans sota l'aixeta, les frego amb el sabó 

aigua ben fresqueta 

 - Mira que netes  

- ara per sobre 

 Les mans sota l'aixeta, les frego amb el sabó 

aigua ben fresqueta 

 - Mira que netes 

 - ara la cara 

 Les galtes i les celles, el front i el nassarró 

amb aigua ben fresqueta 

 - A eixugar amb la tovallola 
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Annex 16. Segona fitxa del taller dels hàbits d'higiene. 

 

LA HIGIENE CORPORAL 

1. Llegeix atentament les qüestions i respon amb una "X" en l'afirmació correcta. 

Seguidament, pinta els dibuixos. 

 

- ¿Cal canviar-se de roba interior cada dia? 

 

            Verdader                                      Fals    

 

- ¿Et dutxes cada dia? 

              

              Sí         No 

 

- ¿Cal rentar-se les mans abans de cada menjada? 

               

               Sí                                               No 

 

- ¿Pel matí cal rentar-se la cara? 

 

               Sí                                                No 
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Annex 17. Resultat final de la dentadura. 

 

Annex 18. Plantilla de la segona activitat del taller d'higiene dental. 

 

1. Dibuixa aliments que siguen perjudicials per a les dents en la dent trista i aliments 

que no siguen perjudicials per a les dents en la dent contenta. 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Annex 19. Joc de tauler anomenat "l'oca saludable" i les instruccions. 

 

Instruccions: 

 

 

 

Avances a la següent casella igual que aquesta i tornes a tirar el dau. 

 

 

 

 

Tornes a la casella d'eixida i perds el torn. 

 

 

 

Has d'explicar amb l'ajuda de gestos com es renten les dents. Si 

realitzes be l'explicació avances tornes a tirar el dau. 

 

 

 

Has de contar un acudit i si algun company/a es riu tornes a tirar el 

dau. 

 

 

 

 

Has de nombrar tres aliments saludables per a les dents. Si són 

correctes tornes a tirar el dau. 

 

 

  

 

Has de nombrar tres aliments perjudicials per a les dents. Si són 

correctes tornes a tirar el dau. 

 

 

 

Has d'explicar perquè és tan important rentar-se les dents cada dia. 

Si ho realitzes correctament, tornaràs a tirar el dau. 

 

 

 

Has de retrocedir tantes caselles com números t'han eixit en el dau. 
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Annex 20. Pamflet de l'esmorzar saludable. 

ESMORZAR SALUDABLE 

 

 

Benvolguts pares i mares, 

el pròxim 7 d'Abril, es celebraran al Centre les jornades "Aprenem amb la salut!". 

Per aquest motiu, hem organitzat un esmorzar saludable i ens agradaria que les 

famílies també col·laboraren, així que esteu convidats a participar en aquesta 

activitat que començarà a les 10.30 h, en les respectives aules dels vostres fills i 

filles. 

Per a realitzar l'esmorzar saludable necessitem: 

 

Làctics Fruita Entrepà 

Iogurt líquid o normal Suc de fruites: taronja, 

maduixa, raïm... 

 

Entrepà de pernil 

Batut de llet Fruites: taronja, pera, 

plàtan... 

Entrepà de formatge  

 

Heu d'escollir i portar al Centre un aliment de la casella dels làctics, fruites i 

entrepans. Per exemple: 

- Iogurt líquid o normal + fruita (taronja) + entrepà de pernil 

- Batut de llet + fruita (pera) + entrepà de formatge 

Hi ha moltes combinacions, escull la que més t'agrade! 

 

NO T'HO POTS PERDRE!  

PARTICIPA! 
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Annex 21. Distribució dels tallers de relaxació i els mestres que l'elaboren. 

 

 

 

Distribució dels tallers de relaxació 

Mestre/a           Funció 

Tutor/a 1r A Elaboració del taller 1. Ioga amb cadires. 

Tutor/a 1r B Elaboració del taller 2. Técnica de relaxació 

muscular de Koeppen. 

Tutor/a 2n A Elaboració del taller 3. Massatges amb 

pilotes de diferents textures. 

Tutor/a 2n B Elaboració del taller 4. Utilitzem la 

imaginació i respiració. 

Tutor/a 3r A Elaboració del taller 5.Massatges en cèrcol. 

Tutor/a 3r B Elaboració del taller 6. Ens unflem com un 

globus. 

Tutor/a 4t A Elaboració del taller 7. Dibuixem amb els 

dits. 

Tutor/a 4t B Elaboració del taller 8. Estàtues. 

Pedagogia terapèutica Supervisió  de l'alumnat en els tallers de 

relaxació en les pistes exteriors. 

Distribució dels tallers en l'espai 
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Annex 22. Plantilla dels exercicis de ioga. 
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Annex 23. Preguntes del qüestionari a través de la plataforma kahoot. 
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Annex 24. Procediment de creació de qüestionari a través de la plataforma kahoot. 

 

 

Annex 25. Taules d'avaluació dels tallers elaborats a classe. 

 

Taula d'avaluació de l'alumnat de primer d'Educació Primària. Taller cursa 

saludable. 

Alumne/a Mostra actitud 

participativa. 

Escriu 

correctament el 

que sent dins la 

plantilla. 

Coopera amb 

els 

companys/es 

activament. 

Respecta les 

opinions dels 

companys/a. 

Nom de tots els 

alumnes de 

l'aula. 

    

Observacions 

 

 

 

Taula d'avaluació de l'alumnat de segon d'Educació Primària. Taller d'hàbits 

d'higiene. 

Alumne/a Realitza 

correctament 

la fitxa de la 

bosseta. 

Mostra 

actitud 

participativa. 

Entén per 

què és 

important 

rentar-se les 

mans. 

Participa 

activament 

en la 

repetició de 

la cançó. 

Entén la 

importància 

de la 

higiene 

corporal. 

Nom de tots 

els alumnes 

de l'aula. 

     

Observacions 

 

 

 

Taula d'avaluació de l'alumnat de tercer d'Educació Primària. Taller d'higiene 

dental. 
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Taula d'avaluació de l'alumnat de quart i cinquè d'Educació Primària. Taller de 

l'alimentació. 

Alumne/a Entén 

correctament 

la piràmide 

de 

l'alimentació. 

Realitza 

correctament 

la piràmide 

de la 

població. 

Mostra 

actitud 

participativa 

en la 

creació del 

llibre dels 

menús 

saludables. 

Classifica 

correctament 

els aliments 

saludables i 

els aliments 

no 

saludables. 

Respecta les 

opinions dels 

companys/es. 

Nom de 

tots els 

alumnes 

de l'aula. 

     

Observacions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumne/a Ha aprés a 

rentar-se 

correctament 

les dents. 

Compren 

que hi ha 

que rentar-se 

les dents 

més d'una 

vegada al 

dia. 

Mostra 

actitud 

participativa 

i coopera 

amb la 

creació de 

la 

dentadura. 

Sap distingir 

aliments 

perjudicials 

per a les 

dents. 

Respecta el 

torn de 

tirada i de 

paraula dels 

companys/es 

en el joc de 

tauler. 

Nom de 

tots els 

alumnes de 

l'aula. 

     

Observacions 

 

 


